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The recommendations or suggestions made in this sheet are made without guarantee or representation as to results. The content of this sheet is correct to the best 
of our knowlegde. We advise the reader to carefully evaluate the productchoice for critical applications together with the supplier. We do not accept responsibility 
for damage as a consequence of incompleteness or, negligence and inaccuracies in this informationsheet. All terms of sale of the supplier can be apllied here.

™- The Omicron™  trade mark is the property of Smörjteknik Norden AB and its associated companies 2007-11

OM
IC

RO
N

Bio Rälsväxel Fett

Omicron 55 ”Railway switch grease”

Omicron 55 Railway switch har fett i utveck-
lingen hänsyn tagits till två viktiga kriterier 
som glidsmörjmedel. Att producera ett spe-
cial fett med hög teknisk prestanda och med 
ett miljövänliga ämnen.

Omicron 55 Railway består av en biologiskt 
nedbrytbar mineralolja, oorganiska förtjock-
ningsmedel och tillsatser utformade för opti-
mal smörjning.

fördelar:

Omicron 55 Railway byta fett kan användas 
året om för smörjning av järnvägen växlar.

Produkten är också synnerligen lämplig till an-
dra typer av glidrörelser.

Produkten är lätt att använda med sprutan och 
tillämpas på de punkter som skall smörjas.

Franska järnvägsbolaget SNCF • Ref IPM 
MRT / 2 B EF 34-5-215 / n ° 02,0781

• Miljömärket ”Blå ängeln” av RAL-UZ 64

• Transnet Artnr 9022207

Typiska egenskaper 

Description

Egenskaper Värde Enhet Standard
Soap Litium
Colour Amber
Viscosity at 25oC 125-175 mPas DIN 53019T1
Density at +20oC 890 Kg/m2 EN ISO 12185
Filterability Pass

Temperatut / oC
Pressure/bar -20 -10 0 15<T<20

5 15 - - 35
4 - 20 - 35
3 - - 30 30


